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Az eladósodott várcs. 
A megyebiztos rnult héten is-

mertetett jelentésében az foglal-
tatik végeredményként, hogy a 
város meggondolatlan könnyel-
műséggel tett előterjesztések el-
fogadásával okozta súlyos pénz-
ügyi összeomlását, sőt mikor már 
tudatában volt ennek, még to-
vábbi adósságot csinált a tiszti-
üdülő érdekében. 

Ahol ezt a jelentést olvassák 
és különösen az adófizető pol-
gárság bizonyosan ugy fogadják: 
igaz, ugy van, a sok adósság-
csinálás az oka mindennek. Sőt 
talán még azok is, akik megsza-
vazták. 

A közéletben igy szokott ez 
lenni. Ha a legjobbnak vélt ter-
vek nem sikerülnek és nem a vá-
rakozásnak megfelelőek, vagy ne-
hézségek mutatkoznak, bizony 
ilyenkor könyörtelenül felelősségre 
vonják az intézőket. 

Távol áll tőlünk a megyebiz-
tos dezavuálása. Konklúziója az 
előtte fekvő adatok és közismert 
tények folytán helytálló. Bármely 
szakértő is csak ilyen eredményre 
juthat. 

Akit azonban nem a rideg szá-
mok csoportositása és a szomorú 
események egész sorozata irányí-
tanak és teljes objektivitással az 
eseményeknek részleteit veszi 
bonckés alá, más eredményhez is 
juthat. 

* 

Kőszeg városa a mult század 
hetvenes évei óta folytonos visz 
szaesésbe jutott. A kerületi tábla 
elvesztése, a lovas nagy garnizó 
elhelyezése, m é g e lőbb a vasúti 
fővonalról való lemaradása, önálló 
törvényhatósági jellegének meg 
szünése, a vármegyébe való be 
kebelezése a város stagnálását 
idézte elő. 

Nagyon sokáig tartott, mig 
végre a városfejlesztés útjára ke 
rült. Amit azután alkotott, száz-
ezreket, utóbb egy mi'liót is igé-
nyelt.Ezen mellőzhetetlen áldozato-
kat nyugodtan meghozhatta. Hosz 
szulejáratu kölcsönök segítették és 
idejében vissza is fizette. A pol-
gárság nagy örömmel fogadta a 
haladás örvendetes eredményeit 
é s azok előnyeit. Nem kifogá-
solta, hogy az egykor 1 8 - 2 0 % -
os pótadóból 3 0 — 4 0 7 . - o s lett. 

Jött azonban a világháború és l lyos hiba is történt, de ezek a 
nyomon követte a város legna-l hibák csak akkor fajultak valósá 
gyobb csapása: Trianon. Életfel-
tételének, forgatnának, százado-
kon át idegravitált vidékének az 
elvesztése. Tetézte a világgazda-
sági válságnak általános következ-
ményei. 

Ezen időben került azon vá-
rosvezetőség az ügyek élére, — 
egyhangú választással — melyet 
a helyzet alakulata súlyos fe le-
lősségre vont. Persze, a „feszitsd-
m e g ' örök példájával. 

E^en időt megelőzőleg egy-
mást követték az értékes ered-
mények életbeléptetése. Trianon 
okozta helyzet még nagyobb mér-
tékben követelte az elveszett gaz-
dasági forgalom pótlását. Vidék-
rőlvalót nem szerezhetett, tehát 
helyi intézmények, helyi fogyasz-
tók szaporítására kellett gondolni. 

Mi állott volna közelebb, mint 
az iskolaváros fejlesztése és az 
idegenforgalom fokozása. Amit e 
tekintetben nvujtottak és elérhe-
tőnek mutatkozott, azt megsze-
rezni igyekeztek. Amit felülről ki-
náltak, — ami szintén azért tör-
tént, hogy a munka- és kereset-
nélküliséget enyhítsék — azért 
versenyre keltünk más hasonló 
helyzetben sínylődő városokkal 
és szerencsésnek éreztük magun-
kat. ha a siker mellénk allt. Hogy 
ez áldozatokkal jár, azt termé 
szetesnek találta mindenki. Hiszen 
ismerte ezt már a mult tapasz-
talataiból és nem ijedt meg tőle 
Előbbi ilyen létesítmények 15—20 
év alatt minden nehézség nél-
kül amortizáltattak. Ezért volt a 
javaslatnak nagy többsége, leg-
többször egyhangú elhatározása 

Mikor azután az általános 
pénzügyi válság államnak, közü-
leteknek mindent halomra döntött, 
az adók emelése, a kereset csök-
kenése, a nagytőke merevsége és 
kíméletlensége súlyos állapotot 
eredményezett mindenkinek, hát 
persze, ez a váratlanul bekövet-
kezett helyzet súlyosan érintette az 
ideiglenes kölcsönökkel, magas 
kamatokkal operáló várost, de 
visszacsinálni semmit sem lehe-
tett és a már megszerzett intéz-
ményeket sem akarta feladni, amint-
hogy igy járt a legtöbb város, 
mert élniakarását egyik sem ej-
tette el. 

Nem védőbeszéd ez, mert nem 
tagadható, hogy nálunk elég su-

gos és következményekkel járó 
hibákká, mikor az általános gaz-
dasági és pénzügyi viszonyok 
olyanná formálták. 

A megyebiztosi jelentés is el-
ismeri, hogy hosszuleíárati köl-
csönnel simán mehetett volna min-
den. Az a megállapítása is, hogy 
a bekövetkezett pénzügyi és adó-
zási helyzet csak ugy rendezhető 
10 év alatt, ha az általa jelzett 
segítséget kapja a város. 

Ugyanez volt a képviselőtes-
tület véleménye is. Sőt a bekövet-
kezett enyhülést a bankokkal is 
a képviselőtestület kezdeményezte 
és az általa teremtett alapon érte 
el eredményét. 

Tehát a képviselőtestület sem 
vádolható mulasztással. 

Minden a mi történt, éppen 
ugy nem volt előrelátható, mint 
akár a világháború esélyei és kö-
vetkezményei. 

Hogy azután a nagy elége-
detlenség kavarodásában személyi 
ellentétek keletkeztek, ez már igy 
szokott lenni; ezt a sajnálatos ta-
pasztalatot nehéz a közéleti te-
vékenységből kiküszöbölni, ha 
nem tudunk a közérdekért áldo-
zatot hozni. 

Sok-sok tanulságot vonhat le 
a sainálatos eseményekből a vá-
rosháza is, a polgárság is ; adja 
a jó Isten, hogy ezek a tanulsá-
gok jó eredménnyel legyenek a 
város jövendő sorsára. 

Mindenekfelett oly irányban 
kell haladnunk, kell törekednünk, 
hogy bölcs összefogással és erős 
akarattal megteremtsük a város 
polgárságának az egységét , mert 
célhoz csak ez vezethet. * 

* * 

Tüntető melegseggel fogadták 
az olasz fiukat városunkban. 

Elmúlt évben voltak a pécsi, sop 
róni és kőszegi föreálisták Olaszor-
szágban. Mindenhol ünnepelték, be-
cézték őket s rajtuk keresztül mutat-
ták ki, mernyi re becsülik és szeretik 
a magyar nemzetet. Most módunkban 
volt egy kicsit mi-.dezt viszonozni. A 
nápolyi és tómai katonai föreálisták 
*gy csoportja látogatott cl hazánkba. 
9 en érkeztek Sopronba, ahol ünne-
pélyesen és nagy melegséggel fogadták 
őket. Programszerint azután hétfőn 
eljöttek mihozzánk. Mindenekelőtt 
megállapíthatjuk, hogy már annak is 
örülhetünk, hogy Kőszeget egyáltalán 
felvették a z utiprogramba, amely Sop-

ronnál kezdődött, Kőszeggel fo lyta-
tódott. Innen utaztak fel Budapestre, 
onnan lenennek Bi latonra és Nagy-
kanizsán keresztül haza. Örömmel 
íllapithatjuk meg, Kőszeg kitett ma-
iáért. D i felejthetetlenek is maradtak 
i banyomások, amelyet az ünnepi 
<öntösbe öltözött város reájuk tett. 
Zászlódiszben volt minden. Nem vol t 
igy háza sem az útvonalnak, amely 
ne lett volna fellobogózva. Legtöob 
ablakban virág. 

Hétköznap délelőtt érkeztek. Más-
<or a kisváros ilyenkor csendes. Ez-
úttal szokatlanul hatalmas tömeg szo-
-ongott a vasúti hid mindkét oldalán. 
Itt állt a diszkapu is, rajta olaszul a 
cöszöntő szó : Benvenuti ! Egymás-
után érkeztek a város előkelőségei, 
a fogadóbizottság, a hivatalok, testü-
letek vezetői, egyesületek képviselői . 
Kivonultak a bencésgimnázium és 
polgári iskola cserkészei, akik a n a -
gyarruhás leányokkal állottak szín-
pompás sorfalat. Némi késéssel tűn-
tek fel az országúton a hatalmas 
iutóbuszok.» A növendékek kiszálltak 

kocsikból és gyalog k ö z e l e d d . 
Elől a két parancsnok tiszt P*nzalis 
kapitány Nápolyból és Donaver f ő -
hadnagy Rómából.Kiséretükban To lnay 
alezredes, mögöttük zárt sorokban az 
intézeti egyenruhájukat viselő 30 nö-
vendék. Éljen harsant, pattogó vezény-
szavak, az olaszok szemben állnak a 
fogadóbizottsággal. Ebben a pil lanat-
ban felzendül a Qiovinezza, a Cou-
cordia énekli eredeti olasz szöveggel 
nagyszerűen. Az olasz növendéke* 
vigyázba merevedve hallgatják. A ve-
gén lelkes éljenzés. 

Ezután előlép dr. vitéz Nagy 
Miklós polgármesterhelyettes és min-
denki meglepetésére pompás obsz-
nyelvü beszéddel üdvözli a vendége-
ket. Beszéde végén Olaszországot és 
Mussolinit eltette. 

Beszédjében többek között a kö -
vetkezőket mondot ta: 

Kőszeg $zab. kir. város közön-
sége őszinte és meleg szeretettel kö-
szönti a mindnyájunknak annyira ked-
ves nagy fasiszta Olaszország tisztjeit 
és fiatal katonai növendékeit. 

Volt egy idő — 400 évvel ez-
előtt — amikor e régi város lakósai 
büszkék lehettek arra, hogy meg-
akasztották II. Szolimánnak, a hatal-
mas török szultán hadainak szinte 
ellenállhatatlan el inyomulását Európa 
nyugati részei f t lé. 

De most a szomorú világháború 
után, a még szomorúbb békeszerző-
dés után, amelyet Trianonban kény-
szeritettek rá a magyar népre, miután 
elrabolták Magyarország kétharmad 
részét és Kőszeg vidékét is Ausztriá-
hoz csatolták, kicsiny és jelentéktelen 
határváros lettünk. 

Azonban a mult gyászos esemé-
nyei feletti panaszkodás semmit sem 
használ. 

Élnj kell és mi élni akarunk. 
Meg nem törve a jelen nyomo-

rúsága által, hisszük, hogy előbb vacy 
utóbb felvirrad egy boldogabb j ö v ő ; 
hisszük, hogy igazságot fognak szol-
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gáltatni annyira szeretett és arnvit 
szenvedett hazánknak. 

Feltámadt Olaszhon. Mtá-nad 
Lengyelország, fel fog támadni Ma-
gyarország is! 

E reményünk — több mint re 
ményünk — tántoríthatatlan erős hi 
tünk alapja az isteni öiök igazságba 
vetett tantorthatatlan bizalmunk, a 
r&c,y olasz testvernemzet irántunk ta 
nusitott meleg barátsága, valamim 
Itália zseniális vezérének, Mussolininek 
hatalmas támogatása. 

Érezzék jól magukat Kőszeg vá 
ros lakósai között, akiknek képvise-
letében szívélyes kézfogással üdvöz 
löm Önöket. 

Éljen Olaszország! Éljen Viktoi 
Emánuel király ! Éljen a Duce, Mus 
solin*! 

A beszéd vé^én az olaszok dőrgf 
eja-tja val köszöntöttek Kőszeg vá-
rosát. Megkapó kép, kislányok sza 
ladnak oda vuágcsokrokat nyújtana! 
át az olaszoknak. Most feláll a festői 
menet Legelöl a szombaihelyi levenh 
zenekar magyar zászlókkal feldisz'teii 
haisonásai, akik igazán kellemes fel 
tünést keltettek. Uiana a zenekar, az 
olasz növerdekek vezetőikkel, a cser 
ke&zcsapaiok, a rragyanuhas lányok 
a Concordia s végig a feldíszített ut 
vonalon a hétköznap dacara n i r d i n 
hol szokatlanul nagyszán u lelkes kö-
zönség. 

Valóban színpompás festői kép 
volt. 

A Hunyadi Mátyás rtáliskolábar 
a Marcid reala (olasz kiralyhimnuszj 
hangjai után Kepes Harjay Salaid a 
reáineveiöintézet parancsnoka üdvö 
zölte a vendegeket. 

Ezután lemosták magukról az ui 
porát, niegiizóraiztak, majd a real 
neveiőintezet helyisegeinek n.egtekin-
tése következett. 

Amikor a tornaterembe léptek 
ismét felhangzott a beállított hangot 
leadon az olasz királyhirr.nusz. Inner 
a paikban felállított hősi en.lekn fihö. 
vonultán es niegkoszoiuztak. Után* 
a Kormányzó szuletese napjáia adott 
diszebeden vetlek leszt a reálban 
Délután fel o órakor az olaszok sete 
kereteben megtekintettek a várost. 
Először a hősök kapujahoz vonultak 
és megkoszorúztak az emléktáblát. 
Innen a temetőbe mentek es megko-
szorúzták a 38 olasz hósi halott sírját. 
A tiszti üdülőből kislányok adlak át 
i t t csokrokat az olaszoknak, amelye-
ket szinten a sírokra raktak. 

Ezután csopoitokbín sétaihattak 
és megtekinthettek a várost. Aki pe 
dig akart, az intezet f ü rdő jében meg-
lürödhetett. 

Az esti vonattal érkezett meg 
Matteoli olasz vezerkari alezredes a 
budapesti olasz katonai attasé, aki 
modoraval es sztretetreméltóságáva) 
mindenkit elbájolt. A levente zenekar, 
amely a diszebed alatt is játszott éí-
este a parancsnok tiszteletére szere 
nádot adott, vacsora után jazz együt 
teset állította sorompóba és ennek 
hangjai mellett az olaszok alaposan 
megtáncoltattak a föreáliskolához be-
osztottak csaladtagjait és hcz?átarto 
zóit. 

A legjobb hangulatban és felejt 
hetetlen benyomásokkal bucsuztak 
másnap reggel megint csak ünnepe 
lyesen a varostól. 

Olt volt a pályaudvaron megint 
a nagy tömeg, dr. vitéz Nayy Miklóí> 
néhány melt^ szóban köszöntötte * 
tavozo fiukat ts az olasz attasét, 
megszo.alt a v á r c i u n t kar által into 
nált R, Koczi induió, a közönség lel 
kt&tn n^n tz te v.s lasiszta kaiUndi 
testei ucsuziatta ;.z olaszodat, ?ki! 
vlszon' Magyal országot es K gtt 
éltett' píiuiva, igazi olaf7 'en^pe 
ram- ,al. 

Kőszeg, 
az olcsó nyaralóváros 

Ennek éidekeben irtunk már meg 
számlálhatatlanszur. Mindig több s tftbl 
örvendetes ^negfigytlést tehetünk t 
tekintetben. Legutolsó mindenfele ro 
vaiunknak egyik megállapításával kap 
csolatban Jcs^tl Anialtól, a Sttucc 
sznlló bérlejétől kaptunk eqy hosz 
>zabb levelet, amelynek adatai min 
denkepptn örvendetesek. 

t levélben ugyanis ezt olvashat 
uk többek között : 

„A legutolsó mindenféle rovatban 
szó volt arról, hogy a diakok máshol 
szállást kapnak 1 P ert, reggeli 4" f., 
ebed szinten 1 P, e^y bőségesebb 
ebed P20 P es vacsota 80 filléibe 
kerül. Ezen cikkhez batoikodom ai 
lábHakat hozzáfűzni. Ugyanezeket az 

árakat én már szállodámban rriót; 
átvettem, 1933 aug. 1-től bevezettem 
Ezévi május 14-én volt nálam egy 
budapesii gimnázium 38 növendekke 
axik kaptak 2 tj jel i szállási, 2 regge 
lit, 3 fogásos ebedet és egy vacsorá 
(friss süliét) mindezért fizettek b'70 et 
Volt azutan egy pécsi Ieárygimná2iun 
T>5 növendtkkel május 27-én. Ezeké, 
is elszállásoltam, i^az, a varos es a 
Zarda szives segítségével. Ezek f zet 
lek személyenkint egy napi szálláséit, 
háromszori étkezéseit mindössze 2'K) 
P t. — Győrből május 28 án jöttek 
(no lám, az N E ezen akciója mégis 
csak eredményes volt, ezen kvel 
lényei bizonyítják), akik egesz n pi 
ellátás és szállásert szintén csak 3 20 
P t fizettek. — Megjegyzem, a kisen' 
:anaiok mind külön szobaban voltak 
„' h-lyezve, a növendékek ellenber 
3 4 0 aval. A panzió áiakra vonaiko 
zólag még egy étdeklődőnek sen 
mondtam töhbn napi 4*50 P-nél sze 
meiyenkint. Olyan nyaralok, akik nen 
a szállodákban lakn.-tk, azoknak eoé-
dei adok étlap szerirt. tehát szárnyast 
is ehetnek 1 40 «tt. — A fennt emii 
tett áiakcrt adott szállás olyan hogy 
mindenhonnan köszönő es elismerő 
leveleket kapok, melyek közül egyet 
mellékelek is. Mindezeket csak azer 
hozon a Szerkesztő ur szives tudo 
masára, hogy esetleg ezeknek birto 
kabön az itttni vendéglősöknek és szál-
lodasoknak a mai rossz és nehéz gaz 
dasagi viszonyok között segítségére 
lehessen". 

A csatolt le\élből azt látjuk hogy 
a győri felsőkeiesk. iskola igazgató 
sága egyenesen el volt ragadtatva 
Kőszegen a barátságos, olcsó és elő 
zekeny kiszolgálástól es ígérik, hogy 
mindenfelé ajánljak városunkat. 

A legnagyobb fírömmel közöljük 
mindezt, hiszen az idegenforgalomnak, 
az üdülő és nyaralóvárosnak szolga-
latába állítottuk lapunk szerény ha 
sábjait Most mé^ csak a sör kerdé 
sét is rendezni kell. A kartell nagy 
ur. Elsősorban nekik kellene engedni 
De ameddig ez be nem következik, 
addig is lehetetlen állapot, hogy korsó 
sör egyik vendeglőben 46, a másik-
ban 42, a sirandon meg 38, vagy a 
pohár sör egyik vendéglőben 30, a 
másikban 26, a strandon meg 24 f. 

Gyümölcsfá ink betegségter 
jeszto száraz ágait mielÉbb it M i 
va^ni. Az elmúlt telen jelentós k^r» 
okozott a korán beálló fagy. A haj-
tások, de R ég az idősebb á^nk s tud-
tak kellő mődon beérni es i^y nu-^ 
j - 6 tves, sőt sok htiyen még idő-
sebb resztk is elfagylak. A't.vasvi 
fü isztogatásnál könnyen elkerülhettek 
fi^yűn.ünktt az elfagyott agak * -
tehát akker nem vettú..'/ . «.' 
ó ag azonn ti távo" . 

non számtalan p r - . . .itpszik 
neg. .n; - y .^cs t. ek is 
ve? * «>t«. ' (li .'eszeli Szemle). 

TTÍindenféie rovat. 
Gömbös Gyula mondja elmúlt 

vasárnap Sopronban, ahol több mint 
lizrzer főnyi hallgatóság ünntpelte: 
„Ma már nyugodtan nézhetem a kis 
antant mesterkedeseit, ma már nyu 
godt lelkiismerettel hallgathatom Benes 
vat̂ y Tilulescu gyönyörű fogalmazasu 
békeajánlatait, amelyek rendesen rend-
kívül egyoldalúak és igy szólnak: 
maradjatok meg ti magyarok cs< n 
kának es akkor jóbarátok leszünk 
Az en válaszom erre : adjatok revíziót 
és akkor leülünk targyalni a zöid-
asztalhoz." 

— o— 
Ugyanott mondja a bürokrácia 

ról : „Nem lehet az Íróasztal mellől 
nézni a világot s ezt talán megerti a 
rragas bürokracia is, amely sokszor 
nem lud különbséget tenni hivatal es 
bürokrácia közölt." 

— o— 
Gömbös Gyula tegnapelőtt a felső 

házban mondja a ház általanos lelkes 
helyeslése melleit : „Nem józan alapon 
megvont határok ezek, nem tűrhetjük 
ezeket és nem tűrhetjük azt sem, hogy 
^ ir^pyar kisebbsegeket meg akarjak 
losziani nemzeti jogaiktól. Az európai 
•íatairr.ak csak lormakat igyekeznek 
formulázni, amelyek azt szolgálják, 
bogy elkenjék a fontos kérdésekei, 
Ameddig csak ezt csináljak, addu 
nem fog az európai atmoszféra meg 
javulni A kisantant tendenciája nem 
más, mint téidre kényszeríteni gazda-
sági téren Magyarországot, hogy rz 
altal végleg lemondjon politikai kö 
vetéléseitől". 

—o— 
Vasváron volt elmúlt vasárnap 

nagysikerű krü let i N.E. gyűlés Itt 
mondja a főispán: „A szervezkedes 
nem egy po i ikai párt érdekében tör 
tenik nem egyesek ambícióját szói 
gálja, hanem a nemzet javat. Nem 
választás előkesziiő, hanem állandó 
szervezet ez". 

—O— 
Ugyanitt mondja Heckenberger 

Conrád kanonok országgyűlési kep 
viselő: „Uj embertípust kell kinevel 
nünk. Szivvel lélekkel legitimista. Csak 
abban látja a kiutat, ha Gömböst 
támogatja, mert olyan drama folyik, 
amely Magyarország soisát jelenti. 
Vagy győzünk, vagy elbukunk. Mi 
győzni akarunk." 

—o— 
Egy éve, hogy kibontottuk Kő 

szegen is a Nemzeti Egység zászlóját 
Mennyi kishitüséggel, lekicsinyléssé! 
állottunk szembe. Hogy az idő iga-
zolta ezt a mozgalmat, arra talán már 
nem is nekünk kell felelnünk. Egyet 
nézzünk célként a Nemzeti Egység 
további munkájában összefogni min 
den tisztességes embert, magunkhoz 
emelni a kisembereket s amennyire 
csak lehet segítsünk bajaikon. Te 
gyünk félre minden olyan mentalitást 
amely sajnos városunkban nauyon is 
divott, hogy bármily eredményt elért 
embereket kezdtünk lefelé ráncigálni 
es mindig azt kerestük, ami szétvá 
laszt és sohasem, ami összehoz. Küz-
deni azok ellen, meggyőzni őket, akik 
még mindig a széthúzás eszméjét hir 
detik, — hirdetni, de cselekedni is 
a 100%-on felül való kötelesség tel-
jesitést, ez legyen a mi jelszavunk. 

—o— 
A megyéspüspök igen érdeke* 

beszédet mondott a felsőházba 
amelyben reámutatott az adófizetők 
uiyos helyzetére, a gabonaválságra 

beszelt a hitbizományi reformról, a 
választójogi reformról, a nemzet ui 

veleséről, a sajtó felkarolásáról, t-
..nálykeidesről és a Nemzeti Etység-
ről. I^en erdekes, airit bevezetőjéb' r 
n.ondott: „A miniszterelnök májuv 
7-iki beszédjében azt mondotta, hogy 

lojális légkört akar teremteni. Meg-
állapítom, hogy ez sikerült is neki.-

—o— 
A királyké'desről ezt mondja: 

„Kiialykéides szerintem nincs. Van 
azonban király, aki nincs itthon. El-
ismerem. hogy nem időszerű és most 
keresztül nem vihető, hogy a király 
hazaérkezzék és őt megkoronázzuk, de 
szükséges, hogy ennek a kérdesnek a 
.endezesét megkezdjük és előkészítsük. 
Eddig fal volt közöttünk. A minisz-
terelnök most rest ütött e falban és 
mi ezen a resen keresztül nyujtjuk 
neki kezünket." „Ha azt akarjuk, hogy 
külpolitikánk sikeres legyen, akkor a 
nemzetnek tényleg teljesen egységes-
nek kell lenni. Ebben a tekintetben 
nincs néze teltérés a pártok között 
sem. Mindenki keresi a nemzeti egy-
séget Hiszem és remélem, hogy meg-
szűnnek mindkét oldaion a felesleges 
csipkelődesek es tamadások és meg-
lesz az az egyetértés és lelki harmó-
nia, amely előkészíti jövőnket -. 

—o— 
Érdekes ajánlatot tett Kőszeg vá-

rosa a főváros vezetőségének. Fel-
ajánlotta, hogy a város tulajdonában 
iev* 3340 holdas erdőségből bármi-
lyen nagyságú triületet dijmentesen 
tocsájt a főváros rendelkezésére ab-
ból a célból, hogy azon a főváros 
eidei üdülő-telepet letesitsen és meg-
felelő építkezéseket vegezztn. Tekin-
tettel ana, hogy a főváros evente 10 
ezer tanulót nyaraltat és küld üdülési 
szabadságra, remeljük jut valami Kő-
szegnek is. 

—o— 
A N.E a pósta vezérigazgatójához 

fordult, ho^y letesitsenek Kőszegen is 
rádió reléállomást (Migyaróvár és 
Pécs példái mutatják, attól nem kel! 
felni, hogy a reléállomások zavarjáL 
a külföldi vételeket). E héten vála-
szolt báró Szalay pósta vezéiigazgató, 
Hmtlyben a többek között ezeket irja: 
.Ismeretesek előttem a vételi lehető-
ségek nehézségei Kőszegen es ez 
iiánt a lakihegyi 120 kw os adóállo-
THS országos lererősseg mérései rö-
videsen Kőszegen is megtognak tör-
ler.ni. Csak a mérésék befejezese és a 
mérési eredmények feldolgozása után 
vá ik lehetővé annak eldöntést, hogy 
a reléállomás letesitésére szükség 
lesz e. Amennyibtn műszaki szem-
pontok szüksegesse fogják tenni ujabb 
közvetítő állomások felállítását, a hely 
kiválasztásánál a levélben felhozott 
nyomós indokokat feltétlenül meg-
fontolás tárgyává fogom tenni". 

—o— 
Kész a törvényjavaslat, amely az 

ősszel kerül a parlament elé és amely 
kötelezővé teszi a házasság előtti 
orvosi vizsgálatot. 

—o— 
E héten nem akartam hinni a fü-

leimnek, amikor a budapesti rádió egy 
Csehszlovákiából közölt statisztikai 
adathirrel kapcsolatban nem Pozsonyt 
említ, hanem Bratiszlavát. Ez vala-
hogyan nem lesz jó. 

—o— 
Alig győzzük a névmagyarosítá-

sokat lehozni és figyelni, annyi van 
Kőszegről. De ez igy van rendjén. 
Mert az mégis lehetetlen állapot volí, 
amiről az egész világ sajtója beszá-
molt, hogy a nagy futballtornán'ö<asz 
országban, a válogatott magyar csapat 
kapitanya Sternberg volt, az osztrákoké 
p.dig Horváth. 

—o— 
Wachter Gyulának még egy jó 

ötlete támadt a fúvószenekarral. El-
ült szombaton óriási sikerrel a Ju-

risich honved tiszti gyógyház vendé-
einek tiszteletére rendeztek az üdü-

óben szerenádot. Óriási volt az er-
- Ö'csi siker, az anyagi sem maradt el 
Ezt n inden hónapban meg lehet most 
rendezni. v. St. 
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Vigyázat kerékpárosok! 
A kerékpárosok vigyázatlansaga 

ésrakoncátlankodása már sok balesetet 
idézett elő. Legtöbbször a gyalogjáró-
kon és sétautakon ryargaló biciklisták 
idézik elő a bajokat. Igen sok panasz 
bejelentés érkezik a hatóságokhoz, 
lakunkhoz is. 

Azt az információt nyertük, hogy 
a kőszegi ieiidőrség most k imél t thnül 
rendet teremt és súlyos pénzbünteté-
sekéi sújtja a kerekpárral rendeden 
ktdőket. Sőt ha kell, az itelet meg 
üzataiaig a kerékpárokat is lefoglalj*. 

Ezen tehát kerékpárosok vigyazat 
Ügyeljünk, mit nem szabid. Tilos £ 
kerékpárokkal a hajtás az eltiltott sé 
lányokon, tilos a sebes hajtás (Vatos 
ban legfeljebb óránként 20 km). Tilos 
egymással versenyezni, hátul ráállani 
elol valakit vinni, egymás mellett 
menni. Ügyelni keli, hogy minden 
kerékpáron legyen csengő, prizma 
kézifék, este lámpa. Ha isko'as gye 
rektk jönnek csoportba, vagy az ut 
cán gyerekek játszadoznak, U le l i 
szalni. Utcakerez.ztezésfckne'1 csak eoési 
lassan szabad hajtani. A város kör 
nyéken a gyalogjáró erdei sétányokor 
is tilos a kt iekparral vaió hajtás. 

Eddig a rendőrség a kihágeka 
csak 2— 5—10 pengőre büntette le 
de mivel ez sem használt, most st k 
kai nagyobb tüntetések jönnek r 
mivel ugy tudjuk, hogy a rendőrség 
valoságos razziakat fog e tekintetber 
t'aitani, mégegyszer nyomatékkal f t l 
hivjuk minden kerek páros figyelmet, 
sajat érdtkeben tartsa be mindenki az 
elOirt szabályokat, különben jön a 
szigorú büntetés. 

A kath. jótékony nőegylet jul.l A szombathelyi S a b a r l a 
o MII! k t A h a n b i . r t i r r MIOÍOA/. ' i a. m_ m m ^ se 8-án a Mulatóban kertimulatságot 

rendez, szép programmal A liszt* 
jövedelem szegény iskolásgyermekek 
felruházására lesz fordítva 

Ma két f i l l é res gyors jön 
Budapes t rő l hőszegre. Szombat 
helyen öszevonják s Keszegre e^y 
szerelvénybe kí pcsolva jőn be 1135 
órakor. Indul vissza 1817-kor. 

Az ovoda záróünnepségérő l 
helyszűke miait jövő szamunkban ho-
zunk tudósítást. 

A kőszegi evargeliKus leány 
g imnáziumban szóbeli érett égi 
vizsgákat a n ult heien, penteí »n és 
szopibator tartottak meg A vizs^ala 
tok elnöke : Kapi Beia evangélikus 
püspök, miniszteri biztosa: Szlavik 
Mihály dr. teologisi t< nár, igazga'o 
volt. A szóbeli vizsgalatokra 10 tanule 
jelentkezett. Ertdmeny a következő: 
kitüntetéssel érett: Nagy Erzsébet, 
jelesen érett 4 : Csaba Jolán, Fazekas 
Elvira, Mühi Má ta ésSzovják Lenke; 
jól érett 3 : Kolossá Jolán, Malek Klár 
es Német lien; erett: '2 tanuló. 

A tanítónőképző intézetben a 
szóbeli képesítő vizsgálatokat 
junius 12-t í l 18-ig tanották meg. A 
vizsgalatok elröke Palkó János d; 
kuponok, miniszteri biztosa Zoltar 
Géza igazgató voltak. A szóbeli vizs 
galatokra 40 tanuló jelentkezeti. Na 
gyon szép eredménnyel végeztek 
jeles oklevelet kapóit 12 : Bános Janka, 
Desits Ilona, Durszt Éva, Hund t telka 
Kiss Margit, Krejcsi Rozalia, Kurtz 
Letna, Major Jolán, Öllös Ilona, Pados 
Magdolna, Rajkai Gizella és Zsolnai 
Etelka; jó oklevelet kaptak: Bakos 
Teréz, Fülöp Ilona, Hegtdüs Róza, 
Holló Anna, Kálmán Margit, Kelemen 
A ;ójzia, Kovács Mária, Kutassy Erzse-
bet, Lövészi Györgyi Marczi Amália, 
Mátray Erzsébeth. Németh Stefánia, 
Pobrai Erzsébet, Pozsgai Eszter, Su 
lyok Emilia, Surányi Gizella, Szarka 
Ar na, Szenti Gabriella, Szovják Mari 
anna S ücs Eleonóra, László Eszter. 
Ugi Mária és Varga Mária ; 4 ranu ó 
pedig elégseges oklevelet kspott. — 
A kántori vizsgákat 19*én tartották 
mtg. A vizsgálatokra 20 tanuló jelent 
kezett és nyert kántori oklevelet. 

A kereskedelmi tanonciskola, 
nelynek ez evben Pavetits Ede tanár 
volt az igazgatója, pénteken delulár. 
tartotta évzaróvizsgaját. Csak kevés 
tanu'ója van az iskolának, de tudásuk 
ezuital is igazolta, hogy fenntartása 
nem felesleges. A kereskedelmi szak-
oktatás tényleg sok hasznos tudni 
valóval gyarapítja a tanulókat jövendő 
életpályájukra. A Kereskedelmi Kör 
részéről Kőszegi József elnök és több 
választmányi tag volt jelen és az el-
nök a tapasztalt kitűnő eredményért 
köszönetet mondott az igazgatónak 
és tanároknak, a tanulókhoz pedig 
buzditó szavakat intézett. — Egy ju 
talmat kapott. 

A soproni polgári leányiskola 
négy hatalmas autóbuszon kedden 
városunkba jött, majdnem 200 an, 
tanárok és tanárnők kíséretében. Dél 
előtt kirándultak a hegyekbe és dél 
után a város nevezetességeit tekintet 
tek meg ragyogó szép időben. Ebéd 
jüket a szabadban élvezték, ki ki a 
magával hozottal, estefelé pedig meg-
telve szép emlékekkel utaztak vissza 

Moz ih i r ek . Mindenki nagy öröm 
mel állapíthatta meg eln ult vasárnap 
a hangos leadó nen csak kifogástalan, 
hanem igen jó. — Ma vasárnap be 
mutatásra kerül a magyar filmgyártás 
büszkesége, Gárdonyi Géza „A bor* 
c. színműve magyar beszéddel, ma 
^yar művésze' kel és magyar rendezés-
sel. — Pénteken Harry Piel izgalmas 
világfümje: „Kisértet a városon ke 
resztül, a láthatatlan ellenség" kerül 
bemutaiásra. 

Jó 1932 vörös bort mér S-
\ c ivan a Jenő h<h.» ,.eg utcában. 

vlrágoskerthelylségé 
ben jun. 21—27 ig Magyarl 
Imre leghíresebb cl* 
gányprlmásunkhangver 
senyez Belépt díj nincs. Tisztelet 
tel SCHMALL GYULA vendéglős. 

Bei ra tások . A kőszegi Széchényi 
István m. kir. áll. polgári fiuiskolaban 

jövő tanévi biiratások junius hó 
25 en és 2ö-án d. e. 9—12 ig es d u 
8 — 4 óra köpött folynak Az elsó osz 
tályt a való beírásnál, vagy más in'é 
zeíből iskolánkba átlépő tanulók fel 
vé' lénél a tanulók okvetlen a szülők 
va y gyan ki éreteben jelenjenek meg 
es hozzák magukkal az anyakönyvi 
kivonatot, az utolsó iskolai bizonyii 
ványt vagy értesítő könyvet es az 
ohásról szóló igazolványt. Volt tanít 
ványaink a /, évvégi bizonyítvánnyal 
iratkoznak be. A bHratási dij és járu 
lékai 4'20 P. Ez az összeg a behatásnál 
fizetend . A tandíj okt. hó 1-től 
részletben törleszthető. J*le^ és jórendü 
hadiárvák s hídigyámoltak tandijrnen-
tes*l", úgyszintén a jeles, de szegény 
tanulók is. Igazgatóság 

Rajzkiál l i tas a bencés gimná 
ziumbfui. Hétfőn ny nőtt n eg a gim 
náziumban a szokásos évvégi rajz 
kiállítás. Az idei is a megszokott nivót, 
a pontos rajztanitást és a gimnázista 
diákok aránylag is kitűnő rajzkézségéi 
mutatja. Nagyon érdekes a kiállítás 
„beállítása": minden a legnagyobb 
precizitás kepét mutatja, amely rögtön 
megk?pja belépőt. Sikerült elgondolás 
volt az is, hogy a kiállítási teremhez 
(rajzterem) vezető folyosót rajzokka 
aggatták tele: az egyik oldalt a vár 
megyék. a másik oldalt a városok 
címerei diszitik. A kiállitás anyaga 
nagyen soícszinü, a középiskolai 
rajztanítás minden lehetősége helyet 
kap benne, kezdve az egyszerű ecset 
nyomoktól egészen az olajfestménye 
kig. Különösen a VII. és VIII. osztály 
anyaga mutat már egészen magas nivót 
Az előirt osztályrajzok mellett szín 
külön csoportot alkotnak a magán 
szorgalomból készült rajzok. Különő 
sen Somló Pál V. o. tanuló olaj 
festmenyei, Kintler Antal V. o. t. és 
Nagy Zoltán V. o. t. pasztell rajzai és 
olajfestményei vallanak nagyobb fokú 
rajztehetségre. Az egész rajzkiállit »s 
Somló Jenő rajztanár mély hozzáértését 
és nagygondu rajztanitását dicséli. 

Rajz és kézimunka kiál l í tás a 
po lgá r i i sko lában . A helybeli polgári 
iskola az iden is megrendezte a szo 
kásos évvégi rajz és kézimunka kiál 
litást : különösen a kiállított tárgyak 
sokfélesége es sokszínűsége meglepő. 
Rajz kiállitás ket csoportra oszl ik: 
mértani és szabadkézi rajzokra. A 
kiállított rajzok és kézimunkák az egyes 
osztályok szerint különülnek el. E kél 
csoporton kivül helyet kap még a ki-
állitás keretén belül : a földrajz, a ter-
nészetrajz, az egészségtan és a gaz-
daságtan, persze kisebb terjedelemben, 
de hirdetve a polgári iskolák életre 
nevelő célját. Szinte külön csoportot 
alkotnák a Kőszeg város környékét 
hegyeit sematikusan ábrázoló agyag 
készítmények. Külön kell megemlé-
keznünk néhány tehetségesebb tanuló 
tárgyairól, igy: Raposa Sándor II. o 
t. „Szent koroná"-járói. Szárnyas Ist 
ván II. o. t. „kőszegi Kálvária temp 
'omáw-ról, Halik és Szép III o. tanulók 
„Hősi kapu"-járói. A nivós k i á l l i t á 
összeállítása Laschóber Ödön és Mol 
nárné Deák Anna tanárok érdeme. A 
kiállitás 24-ig lesz nyitva. Megtekint 
heté d. e. 10—12 ig és d. u. 8—5 
óra közölt. 

A g imnáz is ta c«*"-készek az 
idén Vénekre ( G y ő r t > nu nnek 
táborozni. * c • „eles/t in 
parancsn' ' «: G ^ bazár cs^p t 

\ \ hetfőn ' g s2l indulnak 
h ; ' • ulva jönnek vissza Kőszegre. 

Madármegfigyelő" állomás ér-
dekében vasáraap itt időztek Breuer 
György brennbergi bányaigazgató és 
Király Iván csornai polg. isk. tanár 
és a fertői hercegi madárvárta veze-
ője. Dr. Nagy Miklós polgármester-
lelyettes a meghívott tanintézetek 
képviselői és más éideklődök jelenlé-
ében a városháza termében üdvö-

zölte a vendégeket és megjelenteket, 
melyek után a kél vendég a madár-
védelem és megfigyelés fontosságáról 
'artolt érd kíeszitő előadást. egybeVi 
ennek gazdasági hasznát is kiemelve. 
A két ór.in ál tar;ott előadásért dr. 
Dreiszker Ftrerc mondott köszönetet, 
aki egyutial vezetője lesz a kőszegi 
madár vártának Kőszeg váró â előkelő 
helyet foglalt el mindig e téren, mert 
mar több évtizeddel ezelőtt Chernél 
István honosította meg az állatvé-
delmi egyesületet egybekapcsolva a 
nad^rvédelemmel es megfigyeléssel 
és ezirányu irodalmi tevékenysége 
úgyszólván alapul szolgált az orszá jos 
mo galomra. Kell tehát, hogy a város 
a jövőben is kivegye részét az e kö-
rüli munkában, hol megalapozójának 
emlékműve is erre buzdít. 

Nyár i i dővá l t ozásko r nélkülöz-
hetetlen a háznál a valódi Diana-
sósborszesz. 

Tan i t ógyü lés vo l t Kőszeg-
szerdahelyen. A szokott tanitógyülési 
programot „Acl ió Catholica" nappal 
bővítették ki, amely nagyszerűen si-
került. Ott volt a község apraja nagyja. 
\ z elhangzottak igen szép hatást vál-
tottak ki a hallgatóságból, aminek bi-
zonyságaként Ruisz László idős gazda 
keresetlen szavakban, nagyon lalpra-
esetten köszönte meg a körnek, hogy 
tartalmas gyűlésükkel községüknek 
felejhetetlen napot, valóságos ünnepet 
szereztek, amelynek mintaszerű meg-
rendezése az agilis elnök Nagy Gyula 
igazgató érdeme, akiaek rátermettségét 
és fáradhatatlanságát bizonyítja a 
szerdahelyiek szép ünnepe is. 
^ W W ^ W W W W V ^ W W ^ W W ^ A 

J IS 
• ' T i 

Tartós ondolúlás 
Schermannál 

Hely re igaz í tás . Tévedesből a 
szü'etések rovatába került Teiger Géza 
polgártársunk fiának nevmagyarosilása 
Tóvári ra, tehát nem születés, hanem 
magyarosítás. 

Súlyos autószerencsétlenséget 
okozo t t egy patkószeg. Szerdán 
délután súlyos kimenetelű, majdnem 
végz.ites autószerencsétlenség történt 
varosunkban a vasúti sorompó előtt. 
Omischl Ottó locsmándi gyógyszerész 
au'ójával igyekezett Kőszegre. Az 
autóban a gyógyszerészen kivül helyet 
foglalt a gyógyszerész apósa és fele-
sége nagynénje is, Brunner Ida. Már 
majdnem a vasúti sorompóhoz éltek, 
amikor egy patkószeg kilyukasztotta 
az autó első kereket, amely ingadozni 
kezdett s a lökések következtében az 
ülés szélén helyet foglaló Brunner Ida 
halántékát a ruhaakasztó szeg erAsen 
felhasította és átvágta az ütőeret is. 
Azonnal kihivták a kőszegi mentőket, 
ik ik elsősegélyben részesítették, majd 
Weszely dr. orvos lakására szállították., 
aki azonnal ápolás alá vette. Este 
autón beszállították a szombathelyi 
közkórházba, ahol Pető Ernő dr. 
igazgató-főorvos vizsgálta megB-unne» 
Idát és varría össze a sebet. Brunner 
Id t tul van már a veszélyen. Az autó 
többi utasainak semmi baja nem 
történt. 

A S t r a n d f ü r d ő b u f f e t j e is meg-
yilt rendkivül olcsó árakkal e héten. 

A szomba the l y i u j uszodaép i tég 
•Isfi eredménye, hogy megalakult az 
S-SE úszószakosztálya. Keszthelyen 
is megalakult ezidén az uszószakosz-
íály. Ünnepelyt-s nyitóversenyre a 
KSE úszóit hivtá< meg. 
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HÍREK 
K o r m á n y z ó szü le tésnap já t vá 

rosunkban is ünnepélyes keretek 
ktfiott unneptltek meg. Vasárnap estt 
a feteren disztakarodo volt. Hétfőn 
reggel a Jézus Szive templomban 
ünnepi nagymiset, a többi felekezetek 
templomaibr-n pedig ünmpi isteniis7 

teUtiet taitottak, melyeken reszt vettek 
a polgári es katonai hatósagok, vala-
mint az intezetek, iskolák vezetői «s 
kiküldöttei. Háromnegyed egykor a 
Hunyadi Matyas leal rnv. o-intezetben 
volt a szokásos disztkéd. 

Névvá l toz ta tás . Mit t l Ferenc 
kőszegi polgári iskolai igazgató Ma-
rablóra valtoztatla családi nevet bel-
ügyminiszteri engedéllyel. 

Névvá l t oz ta tások . Ungár Ilona 
Gusztáv es Hellmuth Magyaros-ra, a 
kőszegi nevelőintézet alkalmazottai 
közül Esztner János Endrédi re, Gras 
tyan Erzsebet és Etelka Garamvölgyi-
re, Mayer Anna és Lujza kőszegj Máv 
árvahazi növendékek Majoros ra, 
Hautzinher Mihály máv. növ. Helényi 

Lenak Mihály máv. növ. Ludányi 
ta változtatták belügyminiszteri enge-
délyei családinevüket. 

Évzáró a zárdában. Vasárnap 
délután tartotta évzáró ünnepélyét a 
kőszegi polgári leanyiskola, melyen 
dr. Palkó János kanonok, egyházme 
8>«i főtanfelügyelő is megjelent. A 
változatos programm élvezetes szóra-
kozást nyújtott a nagyszámú közön-
y n e k . Az ünnepély egyszersmind 
v ,z*ga jellegével is birt. A jól sikerült 
únritpely befejeztével Nemeth Imre 
Papai kamarás igazgató kiosztotta a 
lu,alomkönyveket a jótanulók kezött, 
jsvben külön elisn érését és dicsemét 
Je)ezte ki a tanárnlk előtt, akiknek 
táifcdságos r. unkáját dicséri a szép 
ffedmény, melyet a polgáii leány 
"i-cla produkált 

Egy feke te s ima se lyem sál 
vasárnap a gimnáziumtól a Szabó 
heK.Víg elveszett. Megtaláló jutalom! 
•'lenében adja le e lap ktedóhivaialaba 1 



4. Kőszeg és Vidéke 1934. junius 24. 

B o s s z a n k o d u n k a kiránduló he-
lyeken es a forrásoknál talált elsze 
metelt állapot miatt. Lehet is. Mert 
borzasztó ezt nézni például a Hörman 
forrásnál, amelyet tulnyomólag szom 
bathelyiek látogatnak. Ez megváltozik, 
h* megépül az odatervevezett menház. 
De mit szóljunk ahhoz, mikor azt lát 
juk, hogy a főtéren minden pad mei-
lett és alatt hogyan gyül ésszeapapir 
és gyümölcshulladék. Undorító álla 
pot. Mikor a volt polgármester e mht 
eltiltotta a gyümölcspiacot es a város 
majorba terelte, nagy volt a felzudu 
lás. Az elszemeteles miatt nem zu 
dúlnak fel. Sőt. Több lett a p,íd és 
több lett a szemét. Csak azt * gyü 
mölcsáiust kell ot; megtűrni, aki óran 
kint összes* pri a szemetet, vagy fizes-
senek külön f i tér i gyümölcsszemét 
sepretésott, de azután necsak meg-
fizetett, hanem tényleg mindi;; tisztara 
sepert legyen. 

Az e lmúl t vasárnap i tenn isz-
mérkőzes meglepő és Kőszeg tennisz-
sportjaia igen hizel^ő eredménye, az 
első fordulót Kőszeg nyerte 6 : 5 - r e 
masodikat Szombathely 8 : 3 . Rész e'.es 
eredményeket helyszűke miatt jövő 
számunkban hozunk. 

f lös i szobor le leplezés P inka fón . 
A volt 83. és 106 os gyalogezred 
pinkafői .Bajtársi szövetsége" 1934 
julius 1 ér. vasárnap Pinkafőn rendezi 
a hősök szobrának leleplezését, melyre 
minden érdeklődőt, főleg baj'ársakai 
t.szteleitel meghiv. Az ünnepség kez-
dete jul. 1 én reggel 8 órakor, amikor 
a bajtársak összejönnek a Lehner 
féle szállodában. 

Hadsereg spor t verseny elő-
mérkőzései voltak Szombathelyen, 
amelyen a hadipuska lövészetben 3 ik 
lett Jykély százados, az ismétlő 
lövészetben első Várbíró hadnagy, 
hatodik Gombos ny. százados, 7 ik 
Bechtold ny. érnngy, a céllövő pisz-
tolyversenyben 2 ik Bechtold nyug. 
érnacy, a tennisz hadsereg verseny 
döntőjébe kerültek Czekus és Bártfay 
(mindkettőt legyőzte elmúlt vasárnap 
Kőszegen Hidvéghy). K legenységi 
versenyszámokban hadipuska lövé 
szetben 2 ik Humpok Imre, 800 mé 
teres sikfutasban első Plecske Ferenc 
ökölvívásban győztes Fonyó Lajos, 
kézigMnátdobásban első Dechán Jó 
zsef. Mmdinnyian a kőszegi zászló-
aljtól. 

Fe le j the te t len szép ünnepsége 
v o l t Nagygencsnek a népműve lés i 
nap, amelynek sikerét a borús, esős 
időjárás sem tudta megzavarni. Diszbe 
öltözött, fellobogózott község várta i 
vendégeket. A nagymise uíán Kop 
csándy Sándor kanonok megáldotta a 

epházat, az ünnepségen beszédeket 
ondottak Mé«záios István, Horváth 
ndor, Körmendy Péter s még nagyon 

okan a vendégek közül is A járási 
népművelési kiallitasnak is igen nagy 
sikere volt. Dolben 150 teritekes köz 
ebéd volt a Jambrits-vendéglőben. 
Délután kezdődött a népművelési 
verseny, amely fényesen sikerült. A 
népművelési verseny után Galba Vince 
főszolgabíró ismertette az elmúlt 3 év 
népművelési tevékenységét. Ezután 
következett a műkedvelők versenye, 
amely után Galba Vince kihirdette az 
eredményt. A 3 éves népművelési te 
vékenység vándordiját Nagygencs 
község kapta. A járás területén mű 
ködő népművelési előadók közül pe 
dig Szerdahelyi Flek dr. nagygencsi 
körorvos kapott elismerő oklevelet 
A népművelési könyvtárak különösen 

Sandos kezeléséért kiirt jutalma 
eiger József ludadi tanitó nyerte, fi 

fényesen sikerült ünnepség előkészí-
tését és rendezését Galba Vince fő-
szolgabíró elnöklete alatt pompásan 
működő nagygencsi népművelési bi-
zottság rendezte meg nagy odaadás 
sal, lelkesedéssel és mindenféle tekin 
tetben a legnagyobb sikerrel. 

Az ősszel t ö r vényha tóság i 
vá lasz tások lesznek, mert a válasz 
tott tagok fele kiesik, illetve uj választás 
alá kerül. Az előkészületeket a vár-
megyék már folyamatba tették. 

A s a j t ó j o g r e f o r m j a érdekében 
foglalt állást hatalmas felterjesztésben 
vasvármegye törvényhatósága. 

M inden fé le r ö v i d spo r th í rek 
K KSE ma vasárnap játssza le utolsó 
bajnoki mérkőzését a Vasutas II vei 
Olcsó utazás biztosítva, jelenikezni az 
rgyesületnél lehet. Ugyanazzal a be 
cp jeggye l megtekinthető Dunakeszi 
M ígyarság—Máv. I. v<su as bajnoki 
nérkőzes — Ma Csepregeii játszik * 
KSE b) csapat. A jákiak ma Kösz-

n jatszanak a KSE ágyteritőgyar 
csapatával. A KSE if jú V;i csapj ' , 
ma Asszonyfalvan játszik. — 29 e 
Körmenden játszik a KSE — KSE 
égisze alatt és támogatásával rn >st 
van alakulóban a KSE Cz«<e SE. 
J;yani<y megalakul a napokban a 
KSE Posztógyari SE is. Tomka tré 

•it az ismeretes szövetségi ügybő 
Kifolyólag hónapra eltiltónak min 
d -n tisztségtől. De már azelőtt is el 
Kedvetlenedett. A távozó tréner kitűnő 
j ó d o t kapott dr. Wíl lent Gusztáv 
személyében, aki m íris n igy buzga 
onmai látja el tUz.ségét. 

A „Kőszeg i ál t . Temetkezés i 
Segélyegyesület" junius 1-én d. u 
/ ,2 órakor, 2 tag utan a 144. és 145. 
ÍZ. szelvényese esedékes segély dijak 
-lefizetésére pénztári órát tart. — Azok 

tagok, akik a hátralékos segélydijak 
oefizetésére írásbeli felszólítást kap ak 
<ülönösen figyelmeztetnek, hogy a 
hátralékokat befizessék, elleneseiben 
íz egyesületből töröltetnrk és segély 
iránti jogaikat elvesztik. 

A P A L L A D I S ú j d o n s á g a i : 
H L. Gates: A kacagó arc. Rejte'-
nes történet, melynek lélekzetfojtó, 
vegzttes bonyodalmaiból félelmetesen 
domborodik ki a titokzatos Shan Lo 
dakja, aki a hipnózis és az ópiu n 
mindrn segédeszközével folytat harcot 
egy család ellen, s a család egyik 
'agjának bűne miatt a sárga fajt akarja 

földön uralkodó fajjá tenni. — 
Faith Baldwin : Második szereposztás. 
A legtisztább romantikus szerelem 
megható diadala. Páratlan művészettel 
megrajzolt története egy fiatal leány 
sziv ábrándos szerelmének. Hogyan 
sikerül neki az életbe visszarántani 
a háborúban tönkrement idegenszerű 
és minden dologgal szemben apatiku 
san viselkedő fiatalembert. 

A KSE úszószakosztá ly tag ja i 
figyelmébe, hétfí től kezdve minden 
nap este fél 6-tól fél 8 ig a Strandon 
tréning. 

Népszerű le t t az i n t e r u r b á n . 
\ Szinházi Elet minden héten interur 
ban rovatot ad, amelynek keretében 
Intim Pista modorában beszámol az 
egyes vidéki városok társadalmi és 
művészeti eseményeiről, pletykáról es 
megírásra méltó kis tréfáiról. Gyö 
nyörü képek számolnak be a Vigszin 
ház cirkuszi kirándulásáról a CIRKUSZ 
CSILLAGA bemutatójáról Sok 
szép cikken és novellán és gyönyörű 
képeken kivül 64 oldalas Rádióvilág 
hiradó, kézimunkamelléklet és 32 olda 
las gyermekújság van még a Szinház 
Élet uj számában, amelynek ára 60 fill 
Előfizetési dij 'A évre 6.60 pengő. Kap 
ható Róth Jenő könyvkereskedésében. 

KSE—Perutz 1 : 2 Semleges pá 
lyán Czelldömölkön játszották le i 
mérkőzést, amely jó sportot hozott. A 
harmadik helyezett és állandó bajnok 
jelölt Perutznál minden tekintetben 
lobb volt a KSE, de szerencsésebb a 
Peiutz. A biró ismét lehetetlen, Bruck 
ner kiállítva, Molnár lerúgva, de még 
10 emberrel is győzni kellett volna 
ha nincs biró, pechszéria és lehetet 
len ofszájdgólok. A csapat játékáér 
csak dicséretet érdemel. 

5612-1934. Közhirré teszem, 
hogy a keresk. és iparkamara, az 
összes ipari és kereskedelmi szakmát 
illetően, az idényét, vagy divatját mult. 
raktáron maradt, kiselejtezett stb. 
áruknak nyárvégi alkalmi kiáiusitás 
idejét, a folyó évben julius 14 —28 
napjaiban állapította meg. Az ilyen 
kiárusítás hirde'ésére, az 1933. évi 
XVII t. c. rendelkezései az irányadók. 

H^ghivó 
a Kösz8g-sz3mbathb!y i l ú vasút r. t. 

1934. ju l ius kó 4 én 
dé lu tán 3 ó rako r 

i Kőszegi Takarékpénztár tanácster-
mében tartandó LII. 

iendes évi közgyűlésére. 
Napirend : 

1. Az igazgatóság jelentése az P'33. 
üzleté vrSt. 

2 Az 1933 évi zárszámadások s mér-
leg előterjesztése, megvizsgálása es meg-
állapítása. 

3. A felügyelőbizottság jelentésé. 
4 Hatarozat a tisztanyereség felosz-

tásáról s felmentvény megadasa felett. 
5 A végrehajtó bizottság t isztelet-

díjának megállapít? a. 
6. Az alapszaoályok kővetkező sza-

kaszainak kiegészítése, i l l módosí tása: 
ai a 4 § kiegeszitése a részvénytársaság 

negalakulása tárgyában, b) az 5 § mzdositása 
a cjgjegyzéz módját i l letőleg, c) a 23 § ki-
egészítése, a közgyűlési meghívó tartalmára 
és egyeb társasagi hirdetmények közzététe-
lét ilietőleg. d> a 2(5 § kiegészítése s ezzel 
kapcsolatban a 43 § 4 es 5 pontjainak mó-
dosítása a közgyűlés hatáskörének ki jer jesz-
tése s a t isztviselők javadalmazása és jutal-
mazasatárgyában e ) a 27 § i bekezdésének 
a közgyűlés mikénti egybehívására vonatkozö 
módosítása f. a 28 § 1 bek és a 30 §-nak 
íz abban foglalt frt. összegű érték megálla-
pítások módosítására vonatkozólag, g) Ugyan 
c6ak a 'J9 § 1 bek. a részvények letétemé-
nyerésének ideiére vonatkozólag, h) a 29 § 
kiegészítése a mérleg közzétételének mód 
ját il letőleg, i) a 34 §-nak a 2-dik es 3-dik 
közgvUlésen tárgyalandó ügyekre von?tko-
?«\t3cj ir) a 37 és 39 §-oknak a felügye'öbi-
zoitsági póttagsignak megszüntetésére vo-
natkozó módosítása, I) a 38 § kiegészítése 
a fel i igyelőbizottság szervezetét i l letőleg, m) 
a37 és 40 §-oknak az igazgatósági es felü-
gyelőbizottsági tagoknak kizárására vonat-
kozó módosítása, n) a 43 §-nak az igazga-
tósági tagok dijainak megállapítására vonat-
kozó módosítása, o) a 48 § 2-dik bekezdé-
sének a jegyzökönyvek mikénti be.nátatásá-
ra vonatkozólag 

Mérleg 1933 december 31-én: 
V A G Y O N : Vasútépítés es felszerdé 
P 508-640 —, Pénztárkészlet P — 18 
M kir. Postatakarékpénztár P 22 78, 
Folyószámla adósok P 46.997^8, 
Igazgatósági ta^ok óvadekaP 14 400—, 
Átmeneti számla P 3 001 60. összesen 
P 573.062 54. — TEHER: Részvény 
tőke P 510 640—, Óvadékok P 
14 400 - , Tartalékalap P 555 85, Fe! 
nem vett oszta'ékok P 6247.50. Fel 
építmény megerősítési alap P 514 94 
Hitelezők P 14.95346, Jelenleti legyek 
P 1 760-—. Ügyviteli költség P 1452 89, 
Törlesztési számla P 3 040 30, Tiszta 
nyereség P 21.497 60, összesen P 
573 062 54. 

Eredményszámla 1933. decem-
ber 31 é n : TARTOZIK : Nvu^taille 
tékek és átutalási költségek P 244 13 
Igazgatósági es irodai kiadások P 
143 32, Illetékek P 252 40 Vegyes ki-
adások P 717"—. Jelenléti jepyek P 
1.760 - , Ügyviteli költségek P 1.452 89 
1933. évi adó P 10 504 43, Tisztanye 
reségP21.497-60. összesen P36.571 77. 
- KÖVETEL: Üzletévi jövedelem P 
36.571*77. 

Megvizsgálta és rendoen találta a 
Felügyelöbizottság 

4 közgyűlésen az a részvényes bir sza-
vazati joggal, aki részvényét vagv részvényei-
ről szóló letétjegyét (20. 28. §) 8 nappal a 
közgyük* elölt a társaságnál leiette. — F.gy 
részvényes saját letett részvényei után 20-nál 
löbb szavazattal nem bírhat, egynél több 
meghatalmazást nem vállalhat és a meghatal-
mazást megillető szavazatokkal sem bir hal 
4l)-nél több szavazattal. 

5777—1934. Közhirré teszem, hogv 
a m. kir. államrendőrségnél őrzött 
különböző fegyverek és egyéb tárgyak 
f. évi junius hó 28 án d. u. 3 órakor 
tartandó nyilvános árverésen el lesz-
nek adva. 

Ipartestület i közlemények. 
Értesítjük testületünknek érdekelt 

tagjait s általuk a szülőket, hogy a 
tanonc szegődtetés és szabaditások 
íz utolsó vasárnap helyett junius 29-
én (Péter Pál napj 1) szokásos időben 
fognak eszl'özölteini. 

Köszöne tny i l ván í tás . 
Mindazoknak, kik drá^a jó 

férjem, il l. atyánk, 

D r a s k o v i t s Sándor 
elhunyta alkalmából részvétükkel, 
koszorú és virágad :> Tiányokkal 
fájdalmunkat enyhítették és őt 
örök nyugvó helyére kisérték, ez-
úton mondunk hálás köszönetet. 

Draskov i t s - csa lád . 

MEGHÍVÓ. A Faterm »lö és Keres-
kedelmi R. T. f. a Kőszegen f. é. jul. 
2 án d. e. 10 órako r tartja saját 
helyiségében évi rendes közgyűlését, 
melyre a részvényeseket tisztelettel 
neghivjí. — Tárgysorozat: 1. A f * l -
szánolók jelentése valamint az 1933. 
évi mérleg megállapítása és indítvány. 
2 A feiügyelőbizottság jelentése. 3. 
Felmentvény iránti hitározat. — M*r-
'e^számla : 1933. dec. 31 én. Vagyon: 
B rendízés P 10—. Folyószámla P 
4278 57, Veszteség P 1390 47, össze-
sen: P 5685 04 — T e h e r : Részvény-
tőke P 5635*04. — Veszteség-Nyere-
ség'zámla : Veszteség. Folyószámla P 
105022, Kamat sz. P 353 30. A i ó s z . 
P 23 50. összesen P 143202. Nyere-
seg. Költségszám'a P 3555, Tiszta-
veszteség P 1396 47. — Kőszeg, 1933. 
d*c. 31. Felszámolók. Megvizsgálta és 
helyesnek találta felügyelőbizottság. — 
Az 1933 évi mérleg és zárszámadás 
a cég irodájában a közgyűlés előtt 8 
nanon betekinthető. Csak az a rész-
vényes bir szavazati j jggal , aki rész-
vényét a közgyűlés előtti 5 nappal 
pénztárunknál letétbe helyezni. 

GL13KTJRO 
BIOS KOP 

Vasárnap 

H A N O O SJ 
M O Z I 

j un ius 24-én : 

A BOR 
Gárdonyi Géza magyar színjátéka 
kerül bemutatásra a legnagyobb 
maeyir színművészek szereplé 
téve'-. — (Rózsahegyi Jávor Pál. 

Eladó 
a Sánc utcában házépítésre alkalmas 
elek, melyen kamra már áll. 

Dr. KOPFSTEIN. ügyvéd. 

Kőszegen szép park ház-
zal, vil la-házhelyekkel és több 
gyümölcsös olcsón eladó. 

Zsohár, Kőszeg. 

Szabóhegyen k'sebbszerü 
villa eladó. 

É rdeklődni lehet Csiza István városi 
erdőőrnél Rohonci u'ca 31. 

F i a r | A sötétkék, egy barna 
L t l c l U U sport és egy világos vá-
•izonruha 15 — 16 éves fiu részére ju-
tányos áron. Cim a kiadóhivatalban. 

— Nyomatott R ó n i i i Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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